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індивідуальному мовленні носія суржику поєднується з поверхово засвоєною 

структурою російської мови, що спричиняє сильне спрощення. Сьогодні 

існують такі форми існування суржику як молодіжний сленг у формі 

мереживного спілкування, суржик, розповсюджений у сільській місцевості, 

суржик у творах художньої літератури.  

 

Ачкасов Є. 

НТУ «ХПІ» 

РОЛЬ Т.Г. ШЕВЧЕНКА ТА ЙОГО ТВОРЧОСТІ 

У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Чи мислима українська культура без славетного імені Тараса Григоровича 

Шевченка? Чи мислима світова культура без цього видатного українського сина 

і поета? Звичайно, це питання риторичне. Важко знайти українця,  який би не 

знав хоча би кількох шевченкових рядків. Спробуємо з’ясувати, яку ж роль 

відіграв Т. Шевченко та його творчість у становленні та збагаченні української 

культури. Тарас Григорович є основоположником нової української літератури 

та родоначальником її революційно-демократичного напряму. Саме в його 

творчості повно розвинулися ті основи, які стали провідними для передових 

українських письменників другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Тенден-

ції народності та реалізму були вже властиві у значній мірі та творчості 

поперед-ників великого кобзаря. 

Т. Шевченко перший в українській літературі виступив як дійсно 

народний поет, твори якого з усією повнотою відбили почуття та думки 

трудящого народу, їх віковічні визвольні прагнення.  

Попередники великого поета в українській літературі в своїх творах  

критикували окремі явища тогочасного життя, як-от: знущання поміщиків з 

селян, хабарництво чиновників. Шевченко ж виступив як грізний суддя і 

обличитель усього самодержавно-кріпосницького ладу, як непримиренний 

ворог поміщиків і царизму. У його творах змальований новий позитивний герой 

– борець проти самодержавно-поміщицького ладу, борець за щасті народу. 

Творчість великого народного поета внесла в нашу літературу незнане 

багатство тем і жанрів, прилучила її до кращих досягнень світової літератури. 

 

Балабін А. 
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МОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 

Україна оголосила курс на євроатлантичну інтеграцію. Основні напрямки 

стратегічного, політичного, соціально-економічного партнерства України – це 

Євросоюз, НАТО, держави – партнери – Польща, Туреччина, США та інші. 

Найкоротший шлях до встановлення дружніх, політичних, економічних, 

технологічних відносин між партнерами – це діалоги на різних рівнях. Такий 

діалог може бути ефективним в тому випадку, коли є певні договірні 

інструменти і одним з них є мова спілкування, тобто іноземна мова або мови, 


